MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
113372/ENV/10

Vyřizuje:
Mgr. Piekníková/l. 2817

PRAHA:
23.12.2010

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad Vám ve smyslu § 21 písm.
f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá k vyjádření
dokumentaci vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ na životní prostředí (dále
jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 cit. zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do
dokumentace nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že
každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle
ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. V souladu s tímto ustanovením žádáme
dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (jana.pieknikova@mzp.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve
smyslu § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu
nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného
kraje.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP328.
Poznámka: K předloženému záměru byla původně provedena dvě zjišťovací řízení, a to „Farma VTE
Lichkov“ (kód záměru MZP256) a „Větrný park Mladkov“ (kód záměru MZP262). Z obou závěrů zjišťovacího
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řízení vyplynul mj. i požadavek na předložení společné dokumentace pro oba záměry. Důvodem bylo
vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů záměrů nacházejících se v těšné blízkosti. Oznamovatel proto
zajistil zpracování jedné dokumentace pod názvem záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ (kód záměru
MZP328).

Příloha: dokumentace

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník:
- dopis s přílohou (tištěná dokumentace) odeslán pod č. j.: 113372/ENV/10
- dopis bez přílohy (na vědomí) odeslán pod č. j.: 113374/ENV/10
- dopis bez přílohy v rámci MŽP odeslán IS pod č. j.: 113375/ENV/10
Rozdělovník s přílohou č. j. 113372/ENV/10
Dotčené územní samosprávné celky:
Pardubický kraj
hejtman
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Příloha: dokumentace

Obec Lichkov
starosta
Lichkov 203
561 68 Lichkov

Příloha: dokumentace

Obec Mladkov
starosta
Mladkov 95
561 67 Mladkov

Příloha: dokumentace

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části Dolany, Petrovičky, Vlčkovice

Obec Těchonín
starosta
Těchonín 80
651 66 Těchonín

Příloha: dokumentace

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části Celné, Stanovník

Obec České Petrovice
starosta
561 82 České Petrovice

Příloha: dokumentace

Město Králíky
starosta
Velké nám. 5
561 69 Králíky

Příloha: dokumentace

Poznámka: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení rovněž v části Červený Potok, Dolní Boříkovice,
Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Heřmanice, Horní Boříkovice, Horní Hedeč, Horní Lipka, Kopeček, Prostřední
Lipka

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Pardubického kraje
ředitel
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Příloha: dokumentace

Městský úřad Králíky (obec s rozšířenou působností)
Velké nám. 5
561 69 Králíky

Příloha: dokumentace

Městský úřad Žamberk (obec s rozšířenou působností)
Masarykovo nám. 166
56401 Žamberk

Příloha: dokumentace
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Česká inspekce životního prostředí
OI Hradec Králové
Resslova 1229
500 02 Hradec Králové

Příloha: dokumentace

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54
530 02 Pardubice

Příloha: dokumentace

Rozdělovník odbory MŽP IS č. j. 113375/ENV/10
S žádostí o vyjádření:
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor péče o krajinu
odbor ochrany vod

dokumentace k dispozici na OPVIP

Na vědomí:
OVSS VI - zde
Rozdělovník na vědomí (bez přílohy) č. j. 113374/ENV/10
Oznamovatelé:
SYNERGION Mladkov a.s.
Mladkov 95
561 67 Ústí nad Orlicí
SYNERGION Hraniční vrch a.s.
Lichkov 203
561 68 Lichkov
Zpracovatel oznámení:
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Mgr. Luboš Motl
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Dotčený stát:
Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Department Ocen Oddzialywania na Srodowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 WARSZAWA
POLSKÁ REPUBLIKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 23.12.2010
Č.j.: 113372/ENV/10

Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zveřejnění informace o dokumentaci
k záměru zařazenému v kategorii II
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
dokumentaci záměru

„Větrný park Lichkov a Mladkov“
Kraj:
Obec:

Pardubický
Lichkov, Mladkov

Do dokumentace je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence MŽP, 7. patro, dveře č. 708 v pracovních dnech po předchozí
telefonické domluvě s Mgr. Piekníkovou (tel. 267 122 817).
S obsahem dokumentace je také možné se seznámit na internetové adrese
http://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP328.
Písemné vyjádření k dokumentaci podle § 8 odst. 3 cit. zákona zasílejte
na MŽP – OPVIP na shora uvedenou adresu do 30 dnů od zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce Pardubického kraje.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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